ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk. Predikant: Vacant.
Afkondigingen voor zondag: H.van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of
scribaGKMaassluis@gmail.com. vóór zat.middag 12.00
Kopij Kerkwijzer: redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl vóór maandag 12.00
Kopij Zondagsbrief : redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl vóór vrijdag 12.00
CD’s kerkdiensten bij P.Bouterse, Touwbaan 68, 3142 BV Maassluis, telefoon 5923417, email p.bouterse@caiway.nl
Zondag 14 maart
Hartelijk welkom bij de diensten van deze zondag. De aangegeven liederen zijn uit de bundel “Weerklank” Wij hopen dat
u zich bij ons thuis zult voelen.
Bij de diensten.
Vandaag, de vijfde lijdenszondag, hoopt ds. J. Ouwendijk uit Alphen ad Rijn in de ochtenddienst voor te gaan. De
avonddienst wordt DV geleid door ds. J.M. van Wijk uit Sliedrecht. Gezegende diensten toegewenst.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis
Zieken
Bij dhr. Egbertsen zijn een aantal weken geleden, na een hartinfarct, een aantal stents geplaatst. In de komende week zal
dat nog een keer gebeuren. Daar tussendoor vierden zij afgelopen week hun 55-jarig huwelijksjubileum.
Wil Boogaard blijft vooralsnog tobben met ontstekingen, extra medicijnen moeten deze doen verdwijnen waarna mogelijk
alsnog een operatie zal volgen.
Met betrekking tot de overige (ernstig) zieken in ons midden zijn er op het moment van schrijven, voor zover bekend,
geen wezenlijke veranderingen in hun situatie te melden.
Laten wij ons verbonden weten met hen in geloof, hoop en liefde. We bevelen allen van harte in uw voorbede aan.
Giften
Ds. J. van Belzen ontving van NN. een gift van € 20,- voor de Wijkkas. Hartelijk dank
Bloemengroet.
De bloemen van 7 maart werden als groet en bemoediging van de gemeente gebracht naar Francien Bal en naar het
echtpaar Smit - Paalvast.
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is deze zondag voor de Algemene Middelen. Uit dit fonds worden de kosten gefinancierd voor het
dagelijks diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die
hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.
PAASCHALLENGE 2021
Beste gemeenteleden,
Zaterdag 27 maart hebben we voor de jongeren een interactieve fietsroute door Maassluis gepland staan. De route is geschikt voor alle leeftijden, u bent ook van harte welkom om u of uw gezin op te geven. De route is alleen, in tweetallen of
als gezin te fietsen. U kunt hiervoor een tijdsslot reserveren.
Wat is de PaasChallenge?
We gaan met elkaar terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens fietst u door de straten van Jeruzalem op zoek naar
geheime aanwijzingen. Overal komt u QR-codes tegen en gaat u het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd
van Jezus. U zit middenin het verhaal van Pasen.
Wat heeft u nodig?
- Een fiets
- Oordopjes
- Telefoon die QR-codes kan scannen
- Internet op uw telefoon (het is ook mogelijk op het samen op 1 telefoon te doen)
Wat moet u doen?
- Je meldt je aan via de link om een tijdslot te reserveren (http://calendly.com/paaschallengegrootekerk/).
- Stuur een WhatsApp bericht naar 0637331497 (Sera) voor het beginadres en de route.
Zien we jullie zaterdag 27 maart langsfietsen?
Groeten, Peter en Wendy vd Zwan en Sera Quik.
De Schans
In februari werd € 12,00 aan donaties ontvangen.
De opbrengst aan oud papier was in december € 411,60
Hartelijk dank

Bedankt
Ik wil allen hartelijk bedanken voor de kaarten en beterschapwensen die ik tijdens mijn opname in het revalidatiecentrum
heb mogen ontvangen. Ook bedankt voor de bloemengroet namens de wijkgemeente. Er zullen nog een paar weken
verder herstel thuis volgen met behulp van thuishulp.
Ellen Valk, Van Beethovenlaan 581
Collecten
Bidstond 3 maart
Diaconie,Henini:
Kerk:
Diaconie, alg middelen:

€ 105,00
€ 172,95
€ 40,00

Zondag 7 maart
Diaconie, plaats. onderst: € 81,20
Kerk:
€ 129,40
Diaconie, GZB, Soedan: € 80,05

Diensten Zondag 21 maart
10.00: ds. A. Tromp uit Krimpen ad IJssel
19.00: ds. F.J. van Harten uit Scheveningen
Diaconiecollecte: P1027 Congo

Orde van dienst voor zondagmorgen 14 maart.
Voorganger is ds. Ouwendijk uit Alphen ad Rijn, organist is Jaap Kroonenburg.
Gezang 154 vers 1 en 2
Psalm 17 vers 2 en 3
Psalm 38 vers 6 en 11
Psalm 22 vers 1 en 2
Gezang 146 vers 4 en 5
Gezang 151 vers 1 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Johannes 13 vers 31 - Johannes 16 vers 6
Orde van dienst voor zondagavond 14 maart.
Voorganger is ds. van Wijk uit Sliedrecht, organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 118 vers 1
Psalm 138 vers 1
Gezang 144 vers 1
Gezang 149 vers 1 en 3
Gezang 161
Psalm 22 vers 14
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Johannes 13 vers 1-20

QR- code voor de collecten

